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OBECNĚ PROSPĚŠNÉ 

SLUŽBY POSKYTOVANÉ 
AGENTUROU 

• Volnočasová činnost 

• Výchova a rozvoj 

• Rozvoj komunikačních dovedností  

• Práce s moderními technologiemi 

• Realizace a moderování kulturních 
akcí  

• Rozvoj, podpora a prezentace 
kultury 

• Pořádání vzdělávacích akcí 

• Zájmová a další volnočasová činnost pro děti a mládež - působí jako 

prevence sociálně patologických jevů (zejména u ohrožených skupin lidí), 

zabezpečování široké nabídky volnočasových aktivit pro organizované i 

neorganizované děti a mládež 

• Výchova a rozvoj mládeže v kulturních oblastech - dramatická, hudební, 

pěvecká, taneční, výtvarná, amatérská filmová a další umělecká tvorba, 

vyhledávání a rozvoj talentovaných dětí 

• Rozvoj komunikačních dovedností mládeže a výuka mediální výchovy 

vedoucí k novinářské, rozhlasové a televizní tvorbě, provoz internetového 

rádia, které slouží jako nástroj činnosti žáků mediální výchovy 

• Rozvoj žáků v práci s moderními kominukačními technologiemi - tvorba 

internetových stránek, práce s rozhlasovou, divadelní a filmovou 

technikou atd. 

• Realizace a moderování kulturních akcí - divadelních představení, 

komponovaných večerů, festivalů, přehlídek, hudebních večerů a 

vernisáží 

• Rozvoj, podpora a prezentace kultury - tvorba a realizace amatérských 

divadelních představení a filmů, podpora vzniku nových  

• Pořádání vzdělávacích akcí - další vzdělávání pedagogů - semináře pro 

učitele ZŠ a SŠ zejména v oblasti výuky dramatické a mediální výchovy



V roce 2003 vznikl divadelní soubor Ambrozia, který sdružoval mladé lidi 

a děti se zájmem o umění. Myšlenka nabídnout umění více mladým 

lidem vznikla v  roce 2007, kdy se uskutečnil první víkendový workshop 

nazvaný Vánoční Ambroziáda, který navštívilo přes 100 dětí, především 

z královéhradeckého kraje. Umělecká agentura Ambrozia byla založena 

28. 11. 2008 se statutem obecně prospěšná společnost. Od roku 2009 

tedy nabízíme mladým lidem výuku divadelního a filmového herectví, 

zpěvu, tance a moderování. Nabídku kurzů pravidelně rozšiřujeme o 

doplňkové obory jako je například dabing, fotografie, či práce se 

sociálními sítěmi. Pořádáme týdenní kurzy v ČR i v zahraničí, víkendové 

workshopy, či denní workshopy pro školy. Lektoři našich kurzů jsou 

profesionálové ve svém oboru, například herci, režiséři, kameramani, 

střihači, ale také pedagogové z uměleckých konzervatoří nebo vysokých 

škol (DAMU, FAMU, JAMU).  

Tradici a kvalitu se snažíme zvyšovat, a to nejen v narůstajícím počtu 

kurzů, ale i v uměleckých činnostech. V letech 2017–2019 jsme provedli 

velkou investici, nákup tří apartmánů v Chorvatsku. Od roku 2011 

nabízíme dětem a mládeži kurzy také v zahraničí – lyžování v Alpách, či 

letní umělecké kurzy u moře (od roku 2012 v Chorvatsku). V  roce 2019 

jsme kurzy rozšířili na 15 českých kurzů, jeden slovenský a 8 kurzů 

v Chorvatsku. Naše činnost a fungování je hrazena z příspěvků dětí, které 

se účastní našich kurzů, případně z provozních dotací města, kraje a 

státu.  

HISTORIE UMĚLECKÉ AGENTURY AMBROZIA



AKCE POŘÁDANÉ V ROCE 2019 

jarní kurz v alpách 

Již od roku 2013 nabízíme desetidenní zájezd do 
francouzských Alp, za nejnižší cenu na trhu. Opět jsme zvolili 
osvědčenou lokalitu La Norma, nacházející se v savojských 
Alpách ve Francii, která klientům nabízí 70 kilometrů perfektně 
upravených sjezdovek. Letos jsme opět pořádali dva po sobě 
jdoucí turnusy. Doprava byla společná, a to autobusem z Prahy. 
Cesta trvala pouze cca 14 hodin. Ubytování bylo zajištěno ve  
4 – 6 lůžkových apartmánech. Program pro děti byl tvořen ze 
dvou složek – lyžování a umělecký projekt s lektorem (natáčení 
filmu). Pro účastníky je vždy zajištěna celodenní strava. 

UMĚLECKÉ PROJEKTY, KTERÉ VZNIKLY NA JARNÍ 
AMBROZIÁDĚ V ALPÁCH 2019 

Umělecké skupiny pracovaly po oba týdny pod vedením lektorů 

Nikoly Krejčové, Marie Vlčkové, Kateřiny Hyršlové a Jana 

Kozáka, kde natočili dva filmy. 

Film: Já a moje máma  

https://www.youtube.com/watch?v=UC4M-iLiB8w 

Film: Julie  a Julie 

https://www.youtube.com/watch?v=kN4_CByBVHE 



Etiam Sit Amet Est 

LETNÍ AMBROZIÁDA 

UMĚLECKÉ ŠKOLY 
Filmová škola 

filmové herectví, filmová tvorba, improvizace, dabing 

Herecká škola  

divadelní herectví, improvizace, hlasová a pohybová výchova, 
filmové herectví, dabingové herectví 

Muzikálová škola  

divadelní herectví, hlasová výchova a zpěv, scénický tanec 

Taneční škola  

moderní tanec, výrazový tanec, natáčení tanečního videoklipu 

Moderátorská škola  

hlasová výchova a práce s mikrofonem, rozhlasové moderování, 
televizní moderování, moderování živých akcí, youtoubering 

Jak letní Ambroziáda 

probíhá 

První den kurzu jsou účastníci rozděleni do tříd po maximálně 15 
účastnících zhruba stejného věku. Každá třída má svůj rozvrh, 
podle kterého po celý týden pracuje v jednotlivých předmětech s 
různými lektory. Poslední den kurzu vždy proběhne veřejná 
prezentace ukázek práce pro rodiče, přátele účastníků a 
veřejnost. Během týdne čeká účastníky také relaxace v podobě 
tradičních letních aktivit (koupání, grilování, sport) a spousta 
zábavných večerních programů (diskotéka, Tvoje tvář má známý 
hlas, Talent Show, Scénky na scénu, filmový večer, atd.) 



Setkání se slavnými osobnostmi 
Stalo se už tradicí, že na Letní Ambroziádu přijíždějí slavní herci, 
kteří s účastníky pobesedují a poskytnou řadu cenných rad. Tito 

hosté se v letošním roce aktivně zapojili i do výuky a dětem ukázali, 
jak vše funguje v praxi. V létě nás navštívili Jan Přeučil, Eva 

Hrušková, Braňo Polák, Roman Tomeš, Michaela Tomešová, Tereza 
Kostková, Aleš Zbořil, Tomáš Magnusek,Angee Svobodová, Denisa 

Nesvačilová, Radim Fiala, Sharlota, Raego, Klára Issová, Kazma 
Kazmitch, Miroslav Dvořák, a spousta dalších. 

Další uplatnění našich účastníků 
Účast na Letní Ambroziádě Vám může otevřít dveře do světa 
profesionálního filmu nebo pomoci s přípravou na talentové 

zkoušky na střední a vysoké herecké školy. 

Certifikát o absolvování kurzu  
Účastníci získají certifikát o absolvování vzdělávacího kurzu, na 

jehož základě se mohou ucházet o pozici tzv. eléva ve statutárních 
divadlech a mohou se registrovat jako herci se základním 

proškolením v castingových agenturách. Certifikát může přinést 
kladné body i u přijímacích zkoušek na neherecké střední a vysoké 
školy – jako mimoškolní zájmová aktivita. V neposlední řadě Vám na 
základě absolvování našich kurzů přednostně nabídneme castingy 
do filmů, seriálů a reklam. Díky tomu, že našimi kurzy projde přes 

1500 účastníků ročně, jsme zajímavým partnerem pro mnoho 
televizí i pro filmové produkce. Několikrát do roka nám chodí 
poptávka po dětských i dospělých hercích do filmů, seriálů a 

reklam. Nabídky rolí zdarma přeposíláme všem účastníkům našich 
kurzů, kteří mají zájem, a sdílíme je na oficiálních Facebookových 

stránkách. 



Umělecké projekty
Veškerá dostupná videa z Letních Ambroziád 

v ČR a SR 2019 jsou ZDE 

LETNÍ AMBROZIÁDY V ČR A SR 
TURNUS V HRADCI KRÁLOVÉ 1 

TURNUS V LIBERECI 

TURNUS V HRADCI KRÁLOVÉ 2 

TURNUS VE VSETÍNĚ 

TURNUS V BRNĚ 1 

TURNUS V BRNĚ 2 

TURNUS V PRAZE 1 

TURNUS V PRAZE 2 

TURNUS V PRAZE 3 

TURNUS V OLOMOUCI 

TURNUS V BRATISLAVĚ 

TURNUS V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

TUNRNUS VE MĚSTĚ TOUŠKOV 

TURNUS V JIHLAVĚ 

TURNUS V HOŘOVICÍCH  

TURNUS VE FRÝDKU-MÍSTKU

https://www.youtube.com/user/UaAmbrozia
https://www.youtube.com/user/UaAmbrozia


letní 

ambroziáda 

v chorvatsku   

2019 

TURNUS 28. 6. - 7. 7. 2019 

TURNUS 5. 7. – 14. 7. 2019


TURNUS 12. 7. – 21. 7. 2019


TURNUS 19. 7. - 28. 7. 2019


TURNUS 26. 7. – 4. 8. 2019


TURNUS 2. 8. – 11. 8. 2019


TURNUS 9. 8. – 18. 8. 2019 

TURNUS 16. 8. – 25. 8. 2019



AMRBOZIÁDA U MOŘE
Letní Ambroziáda u moře je 10denní umělecký kurz pro mládež 
ve věku 8-18 let. Již posedmé jsme navštívili Istrijský poloostrov, 
který se nachází v nejsevernější části chorvatského pobřeží. Istrie 
patří k nejnavštěvovanějším oblastem Chorvatska. Na osm týdnů 

jsme se ubytovali ve vile s několika apartmány v přímořském 
městečku Ližnjan, nedaleko historické Puly. 

NABÍDKA PROJEKTŮ 
Herecký projekt – připravilo se krásné divadelní představení 

Filmový projekt – na každém turnuse se natočil film 

Taneční projekt – kdo si vybral tanec, mohl se naučit skvělou choreografii 

Moderátorský projekt – děti natáčely tzv. Minuty z letní Ambroziády 

Sport – fotbal, basketbal, plážový volejbal, přehazovaná a další 

DALŠÍ PROGRAM 
Kromě práce na uměleckých projektech na nás čekaly také tradiční letní 
aktivity (koupání, opalování, míčové hry, závody na člunech, petangue, 
badminton, stavění hradů, výlety atd.). Večerní programy byly hlavně 
umělecké – Tvoje tvář má známý, Talentshow, Ambroziádní videostop, 

venkovní kino, diskotéka. 

VÝLETY 
Naplánovali jsme pro účastníky dva fakultativní výlety. Jeden celodenní 

do historického města Pula s prohlídkou kolosea, návštěvou trhů a 
projížďkou na lodi. Druhý výlet byla návštěva přímořského města Medulin. 



PODZIMNÍ  

AMBROZIÁDA 

 2019 

PODZIMNÍ AMBROZIÁDA PROBĚHLA V HRADCI KRÁLOVÉ, 
V PRAZE, V BRNĚ A V RATIBOŘICÍCH  

(25. 10. 2019 – 29. 10. 2019) 

Podzimní Ambroziáda je pětidenní intenzivní kurz, který probíhá 
o podzimních prázdninách. Kurz účastníky připraví na všechny 

složky vybraného uměleckého oboru. Pracuje se jako vždy v 
malých skupinách pod vedením zkušených lektorů. Zúčastnit se 
mohou děti a mladí lidé ve věku od 8 do 18 let. V roce 2019 se 

konal kurz v Hradci Králové, v Brně, v Praze a v Hereckém muzeu 
Viktorka v Ratibořicích. 



umělecké 

školy 

Filmová škola 
 filmové herectví, filmová tvorba, improvizace, dabing 

Herecká škola 
divadelní herectví, improvizace, hlasová a pohybová výchova 

Muzikálová škola 
divadelní herectví, hlasová výchova a zpěv, scénický tanec 

Taneční škola 
moderní tanec, výrazový tanec, natáčení tanečního videoklipu 

Moderátorská škola 
hlasová výchova a práce s mikrofonem, rozhlasové 
moderování, televizní moderování, moderování živých akcí, 
youtubering



UMĚLECKÉ 
PROJEKTY 

ZDE jsou k zhlédnutí projekty z podzimních 
Ambroziád. 

Hradec Králové: 

https://youtu.be/Zau1hWziGcU 

Praha: 

https://www.youtube.com/watch?
v=Hw5Oic0MxM0 

Brno: 

https://www.youtube.com/watch?
v=k2LjyFQtAOE 

Ratibořice: 

https://www.youtube.com/watch?
v=uZkMXKx6vT0 

https://youtu.be/Zau1hWziGcU
https://www.youtube.com/watch?v=Hw5Oic0MxM0
https://www.youtube.com/watch?v=Hw5Oic0MxM0
https://www.youtube.com/watch?v=k2LjyFQtAOE
https://www.youtube.com/watch?v=k2LjyFQtAOE
https://www.youtube.com/watch?v=uZkMXKx6vT0
https://www.youtube.com/watch?v=uZkMXKx6vT0
https://youtu.be/Zau1hWziGcU
https://www.youtube.com/watch?v=Hw5Oic0MxM0
https://www.youtube.com/watch?v=Hw5Oic0MxM0
https://www.youtube.com/watch?v=k2LjyFQtAOE
https://www.youtube.com/watch?v=k2LjyFQtAOE
https://www.youtube.com/watch?v=uZkMXKx6vT0
https://www.youtube.com/watch?v=uZkMXKx6vT0


VÁNOČNÍ AMBROZIÁDA

Vánoční Ambroziáda je víkendová akce, během 
které děti pracují v tvůrčích dílnách pod vedením 
lektorů na různých uměleckých projektech. Každý 
účastník si vybere jeden ateliér, kterému se bude 
po celý víkend věnovat. V závěru víkendu všechny 

dílny předvedou své výsledky při slavnostním 
závěrečném vystoupení pro rodiče a přátele. 

NABÍDKA KURZŮ 

Pro účastníky jsme v roce 2019 Vánoční 
Ambroziádu lehce pozměnili. Konala se 

v podobě workshopů, které si již 
s posláním přihlášky vybrali. 

Video z jednoho z workshopů pod vedením Tomáše 
Magnuska a Pavla Vávry z Vánoční Ambroziády 2019 

naleznete zde: 
https://www.youtube.com/watch?v=8_9nfXTnZj0 



FESTIVAL AMBROZIÁDNÍCH FILMŮ 2019

V roce 2019 se konal první ročník Festivalu 

Ambroziádních filmů. 

Jednalo se o dva dny plné umění, filmů, ale také 

zpěvu, tance a odborných workshopů.  

Filmy natočené nejen na letních Ambroziádách 

mohli účastníci, jejich rodiče a příznivci 

Ambroziády vidět na velkém plátně v pražském 

kině Dlabačov.  

Účastníci i personál z letních Ambroziád se 

společně setkali o víkendu 31.8. až 1.9. 2019 a 

společně si užili den plný umění dobrého jídla a 

jedinečné atmosféry.  

V sobotu večer proběhl koncert Jakuba Moulise, 

který obsadil druhé místo v soutěži The Voice.  

Ředitelkou FAFu je Lucie Malá. 



WORKSHOPY 

FAF 2019 

• Workshop střihu  

• Workshop filmové kritiky  

• Workshop YouTube 

• Wokrshop divadelního herectví  

• Workshop práce s nadanými dětmi  



ORGÁNY ORGANIZACE 
Členy správní rady nadále zůstávají:  
Mgr. Margita Kotásková  

Mgr. Marie Zajícová  

Bc. Daniel Kupsa  

Členy dozorčí rady nadále zůstávají:  
Bc. Tomáš Magnusek  

Bc. Petra Tichá Márová  

Kristýna Budišová DiS.



PŘEHLED FINANCOVÁNÍ 

  V roce 2019 dosáhla účetní jednotka celkového zisku ve výši 1046 tis. Kč. 

Daň ze zisku činí 142310 Kč, na záloze bylo zaplaceno 203400 Kč, přeplatek daně je 61090Kč. 

Zaúčtované náklady příštích období z roku 2019 činí 181 tisíc Kč, výnosy příštích období 1330 tis. Kč, 

výdaje příštích období 49 tisíc Kč. 

Přijaté dotace od územně správních celků a úřadu práce za rok 2019 činily 309 tisíc Kč. 

Náklady na provoz 3 automobilů jsou paušální ve výši 70 tisíc Kč. 



závěrečné 

hodnocení

Žádný člen statutárního orgánu ani dozorčí rady, ani jejich rodinní 
příslušníci, nemá podíl nebo účast v osobách, jež uzavřely za 
vykazované účetní období s účetní jednotkou obchodní smlouvy 
nebo jiné smluvní vztahy. 
Účetní jednotka nakoupila v roce 2019 majetek v páté odpisové 
třídě, apartmán v Liznjanu, za 1392 tis.Kč. 

Stav peněžních prostředků na účtech a v pokladně společnosti k 
31.12.2019 činil 963 tisíc Kč. 

V Hradci Králové, dne 8.6. 2020 

Nikola Krejčová 

ředitelka společnosti 








